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 جاری است ز خالق برکات

 حمدش کنيد ای مخلوقات
 

 

 جيش سما حمدش کنيد

 بر اَب و ابن و روح تمجيد
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 جانم به تو چسبيده است برادر عزيزم -1

 اميوناتان و داود در مسيح عهد بستهمثل 

 بايد در وصف تو سخنهای نيکو بگويم

 اعمال نيکوی تو را در هر جا بازگو کنم

 (2پذيرد )ح عيسی، دلهای مقدسين استراحت مینيکويی تو در مسياز ايمان و 

 تو را با تمام وجودم برادر دوست دارم -2

 کنمخواهد برايت میه دلت میچبگو هر 

 بگذار به گردنت افتاده همی گريه کنم

 در آغوشم تو را گرفته غرق بوسه کنم

 (2پذيرد )ت میاز ايمان و نيکويی تو در مسيح عيسی، دلهای مقدسين استراح

 آرزويم تقويت دستهای توست در عيسی -3

 تو اولين باش و من هم دومين تو هر جا

 آه اين فيض است که برای تو هر وقت دعا کنم

 در حضور خالقم برايت شفاعت کنم

 (2پذيرد )ح عيسی، دلهای مقدسين استراحت میاز ايمان و نيکويی تو در مسي

 شنيدمای هم سپاه ذکر محبت تو را  -4

 پيوسته در دعاهايمتو را روبرو ديدم

 ذکر محبت تو در ميان مقدسی

 امسلی روح را خودم به چشم خود ديدهت

 (2پذيرد )ح عيسی، دلهای مقدسين استراحت میاز ايمان و نيکويی تو در مسي
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 !خداوند را متبارک بخوان ،جان من

 !وجود من نامش متبارک خواند
 

 ه!تا ابد هللويا ،اوست سلطان

 !تا ابد هللويا، خداوند
 

 !تا ابد هللويا ،اوست سلطان

 !اوست سلطان و خداوند
 

 !خداوند را متبارک بخوان ،جان من

 !وجود من نامش متبارک خواند
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 هار کهکشانروی من بجُستَمت در آسمانها، 

 رؤيايم با واالهيت بود، خواهشم بردگيت بود

 آرزوی من تو بودی، در خيال من تو بودی

 سرتت را ميکشيدم، تا که خوابت را ببينمح

 آه هاها آه هاها
 ه و زيبا آمدپر شکوناگهان صدايش آمد، 

 هيبتش از آسمان بود، گرميش چه با صفا بود

 گفت منم يار گنهکار، همدم دزد و خطاکار

 مسکينان و ماتميانمنم آن يار خموشان، 

 ه سخن گفتگفتم با کگفت مرا فرزندم بيا، 

 دمدم بدو شکستمبا تو هستم، گفت مرا که 

 آه هاها آه هاها
 اليق رويت نباشم، )گفتمش من که گنهکار

 (2اطاعت از تو( ) ای به چشم، گفت مرا لياقت از من

 آه هاها آه هاها
 اطاعتم دادقدرت ، )زان زمان روحش به من داد

 (3( )بر صليب جانش به من داد، آن همان فيض مسيح بود

 آه هاها آه هاها
 (د و شعر از: پارساسرو)
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 )جشن عظيمی است بايد سراييم

 (2بهر خداوند( ) هاسرود

 (2) مسرودی تازه سرايي م،حمدش کني

 ،ه، هللوياه، هللوياه، هللوياه)هللويا

 (2( )ه. . . هللويا ياههللو

* * * * * 
(I will Celebrate, sing unto the Lord, 

I will sing to Him, a new song) (2) 

(I will praise Him, 
I will sing to Him a new song) (2) 

 

(Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah) (2) 
 98:1ر زموم

Psalm 98:1 
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 ی است بايد سراييمعظيم)جشن 

 (2سرودی بهر خداوند( )

 (2سرودی تازه سراييد ) ،حمدش کنيد

 ،ه، هللوياه، هللوياه، هللوياه)هللويا

 (2( )ه. . . هللويا ياههللو

* * * * * 
(I will Celebrate, sing unto the Lord, 

I will sing to Him a new song) (2) 

(I will praise Him 
I will sing to Him a new song) (2) 

 

(Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah) (2) 
 98:1ر وزمم

Psalm 98:1 
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 جالل بر تو پدر سماوی؛ -1
 جالل بر تو پدر سماوی.

 پرستيم؛با تمام وجود تو را می

 جالل بر تو پدر سماوی.

 

 جالل بر تو ای عيسی مسيح؛ -2
 جالل بر تو ای عيسی مسيح.

 ايم؛آمرزش گناه را از تو يافته

 جالل بر تو ای عيسی مسيح.

 

 ؛القدسجالل بر تو ای روح -3
 القدس؛جالل بر تو ای روح

 ايم؛چون در ما ساکنی، هدايتی يافته

 القدس؛جالل بر تو ای روح
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 ل بر نام او جالل بر نام اوجال
 آييد او را پرستيد

 ل بر نام او جالل بر نام اوجال
 آييد او را پرستيد در باال

 

 چون او مسيح است، تا ابد پادشاه است

 آسمان و زمين شادی کنند
 

 (2) عليينجالل بر نام او تا به اعلی
* * * * 

He is exalted the King is exalted on high 

I will praise Him. 

 

He is exalted for ever exalted and 

I will praise His name. 

 

He is the Lord, for ever His truth shall reign 

Heaven and earth rejoice in His Holy name 

 

He is exalted the King is exalted on high (2) 
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 جالل دهم شاه شاهان را
 جالل دهم بره را

 جالل دهم خداوندم را صخره عظيم من . . .

 خداوند آسمان و زمين
 خداوند عالميان

 خداوند همه جهان

 گوييم حمدش را از جان

* * * * * 
We will glorify the King of kings 

We will glorify the Lamb 

We will glorify the Lord of Lords.     Who is 

the great “I Am.” 

He is Lord of heaven, Lord of earth, 

He is Lord above the universe, 

He is Lord of all who live, 

All praise to Him we give. 
 4-15:3مکاشفه 
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 جالل دهم نامت را، عيسی

 نام عظميت، عيسی

 برتر است نام تو ،هر نامیچون از 
 تمجيد کنم نامت را، عيسی

 زيبايت، عيسی نامِ

 برتر است نام تو ،چون از هر نامی
********** 

I sing praises to your name, O Lord 

Praises to your name, O Lord 
For your name is great and greatly to be praised. 

I give glory to your name, O Lord, 

Glory to your name, O Lord, 
For your name is great and greatly to be praised. 

********** 

Jalal daham naumat rau, Isaa 

Nau-me azimat Isaa 

Chon az har nau-mi bartar ast nau-me tou 
Tamjid konam naumat rau, Isaa 

Nau-me zibau-yat, Isaa 

Chon az har nau-mi bartar ast nau-me tou 
 
 
 

 49: 18ر ومزم
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 دهيمجاللت می

 حمدت گوييم

 آييد دستها برافرازيم

 (2) بسراييمدر وصفش 

 تو عجيب است عظيمی، کارهایچه 

 در تمامی زمين عيسی

 شايسته حمدی

 ) بند گردان (

 کيست مثل تو، مانند تو ای عيسی

 بی نظير و بی همتا

 عيسی، شايسته حمدی
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 ا کنيم؛ جمع شويم، دعا کنيم.جمع شويم، دع

 جمع شويم، دعا کنيم؛ با هم با صلح الهی
 

 جمع شويم، سرود خوانيم؛ جمع شويم، سرود خوانيم.

 جمع شويم، سرود خوانيم؛ با هم با سرور و شادی.
 

 به هم محبت کنيم؛ به هم محبت کنيم.
 به هم محبت کنيم؛ با هم با مهر الهی.
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 Songs: Jim - ج :سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 .جاری است ز خالق برکات   

  .2 .جانم به تو چسبيده است برادر عزيزم   

  .3 جان من خداوند را متبارک بخوان انگليسی هايک هوسپيان 

  .4 جُستمَت در آسمانها پارسا  

  .5 سرودها بهر خداوند. جشن عظيمی است بايد سراييم   

  .6 سرودی بهر خداوند. بايد سراييمجشن عظيمی است    

  .7 .جالل بر تو پدر سماوی   

  .8 .جالل بر نام او جالل بر نام او، آييد او را پرستيد   

  .9 .جالل دهم شاه شاهان را   

  .10 .عيسی ،جالل دهم نامت را   

  .11 دهيم، حمدت گوييمجاللت می   

   .12 .جمع شويم، دعا کنيم   
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